
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral

Terça
19:00 - Futebol Masculino
19:00 - Curso de Teologia

Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta
19:00 - Futebol Masculino

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)
15:00 - Voleibol
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes

Pastores e Líderes;

Por nossos membros e suas famílias; 

Pela paz em Israel;

Por nossos Governantes;

Término da Construção;

Restauração das Famílias;

Ministério de Jovens;

Grupos Pequenos;

Gestão de Ministérios;

Ministério de Comunicação.

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8873.2541/9604.9132

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-9934.6906

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311/8851.5525

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-8816.2412/9944.7125

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Banco do Brasil:  
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0

Maceió, 18 de maio de 2014 - Nº328

informativo semanal

"Eis que os filhos são 
herança do SENHOR, 
e o fruto do ventre o 

seu galardão." 
Salmos 127:3

Meditação

Os filhos são 
heranças, são 

legados, ou seja, são 
presentes do Senhor. 
Felizes os pais que 
cuidam, educam e 
zelam seus filhos 
baseando-se nas 

palavras e no amor 
do Senhor. Pois é 
dever dos pais 

ensinar o caminho 
que seus filhos 

devem seguir. Os 
ensinamentos dos 

pais servirão para a 
vida toda e 

consequentemente 
colherão bons frutos. 
E não se esqueçam 
seus filhos são jóias 

raras perante os 
olhos do Pai.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57061-000 - Maceió/AL

Contatos
 (82)3342.2881

www.ibgenesis.com.br
E-mail: secretaria@ibgenesis.com.br

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo
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PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

OBS: Para mais informações acesse 
www.ibgenesis.com.br/agenda

25 MAIO

30 MAIO

07 JUNHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
25/05

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: ELIS ROBERTA (8806-0998)

DOM (M)
25/05

QUA
21/05

ROS. BOTELHO

LANA

ESTELA

OSEIAS

LUCINEIDE

-

MARCELO/NATALÍCIO

CULTO DE MISSÕES
na Gênesis, às 18h

REUNIÃO MINISTERIAL
com todos os líderes da igreja

MOMENTO JOVEM
Externo (fora)

-

-

ELIANE

-

-

-

-

PB. BRÁZ

EDILENE

MARCELO

MARCOS BENTO/JANE/GELZA

JORGE VALDO/ELZA

ANTÔNIO ANDRADE

ISAAC/MÁRCIO/MARCUS W.

Informações na página 03

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749



O DESERTO NA VIDA DO CRENTE
Pr. Harry Tenório

pastorharry@ibgenesis.com.br

 “Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e 
uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a 

Hagar e, tendo-os colocado nos ombros dela, 
despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e 

ficou vagando pelo deserto de Berseba”.
(Gênesis 14.6)

As experiências do deserto são recorrentes na bíblia sagrada, e 
em todas as experiências podemos perceber a necessidade 
que havia do crente passar por ali. Não é sem motivos, por 
exemplo, que após libertar o seu povo da escravidão do Egito, 
os conduziu ao deserto. A travessia seria marcada por três 
necessidades fortes: Romper com a mentalidade da 
escravidão vivenciada durante muitos anos no Egito, 
compreender a nova liberdade que estava sendo oferecida e 
conhecer Deus através do cuidado e dos milagres feitos por Ele 
na travessia. 

O deserto na vida do crente nunca foi sinônimo de maldição, 
mas de benção. O deserto é um local de um encontro com 
Deus, onde a solidão, a quietude e as pressões produzidas no 
deserto irão produzir amadurecimento, rendição, quebra do 
orgulho humano e nos ajuda a desenvolver uma total 
dependência de Deus. Durante a travessia rumo à terra 
prometida, os hebreus nos deixaram um legado de lições 
importantíssimas, que por exiguidade de espaço aqui não 
posso pontuar. Porém, há uma que gostaria de lembrar aqui: O 
tempo da experiência da nossa travessia pelo deserto será 
alongado ou diminuído à medida que tenhamos ou não 
apreendido as lições que Deus quis nos ensinar ali, à medida 
que nossa mente e personalidade foram transformadas pelas 
temperaturas escaldantes do deserto. A nossa nova vida em 
Deus pede um novo comportamento, uma nova maneira de 
pensar, falar e agir. Por isto todos nós somos levados ao 
deserto depois que dizemos sim a Deus. 

É necessário lembrar que nem Jesus escapou desta 
experiência, e lógico no caso dele os valores foram bem outros. 
Porém, era necessário que passasse pelo que passamos para 
nos entender e socorrer na hora que estamos nos sentindo 
perdidos, lutando contra Satanás no deserto. Uma lição 
preciosa se sobressai deste tempo no ministério de Jesus: Ele 
foi tentado com a palavra, combateu e venceu o inimigo com a 
palavra. É na palavra que demos nos apegar nos desertos que 
tivermos que atravessar. 

Entre os desertos expressos na bíblia, um dos mais difíceis foi 
sem dúvida o de Hagar. Ela era vítima do sistema, e talvez por 
isto mesmo seja a experiência no deserto que mais nos 
interesse nos nossos dias. Era uma escrava que foi tomada 
pelo seu senhor para ter relações sexuais com ele e gerar 
filhos. Uma espécie de barriga de aluguel dos tempos antigos, 

o que era muito comum naquela época em que não havia 
medicina para alívio da dor da esterilidade. Ela desconhecia a 
promessa de Deus na vida de Abraão, e foi vítima da sua 
precipitação. Porém não podemos dizer que ela estava 
totalmente isenta de culpas, porque conhecemos os pecados 
inconscientes e seus efeitos destruidores. O poeta Thiago 
Grulha, em canção de Hagar, expressou de forma magnífica 
tanto a dor, o desespero desta mulher quando foi expulsa da 
casa de Abraão, como também o cuidado maravilhoso e o 
socorro de Deus nesta hora. Aprendemos com ela que Deus sai 
em nosso socorro quando vitimados pelo sistema, somos feridos 
pelas consequências do pecado da nossa geração. Foi Deus 
acompanhar pessoalmente a travessia daquele deserto, 
conduzindo Hagar e Ismael a um lugar seguro, onde puderam 
sentir-se amados, restaurados, cuidados da dor da expulsão da 
casa daquele que foi seu senhor, mas também foi pai de seu 
filho. 

- FIM -

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

18.Mai : Eliane da Silva Lima

18.Mai : Diêgo Pereira Santos

19.Mai : Josinaldo Barros de Andrade

19.Mai : Aline Tavares da Silva

19.Mai : Célia Ferreira de França Morais

19.Mai : Luciana Alves da Silva

20.Mai : Alba Maria Almeida de Araújo

20.Mai : Micaelle Maria da Silva

22.Mai : Luciene Freire Santana

23.Mai : Polyana Cristina Carneiro de Barros

23.Mai : Cayque Elvis Ferreira da Silva

 8709-1219

 8836-9962

 8897-2202

 8847-2231

 8713-1284

 9936-1043

 8862-0884

 8808-2378

 9902-9924

 8862-6607

 -

MOMENTO ADORAJOVEM

Se você ainda não participou do Momento AdoraJovem, o 
Geração Atitude lhe convida para este momento com Deus que 
acontece todos os sábados, às 17h30, na sala do Papo Jovem. 
Venha buscar mais de Deus neste momento onde os jovens 
estarão se consagrando, orando, louvando e ouvindo uma 
palavra de Deus.

OBS.: Se você fez aniversário e seu nome não apareceu na lista, 
       procure um diácono e atualize seu cadastro de membro.

ACAMPADENTRO 2014

O nosso Acampadentro tem 
como objetivo principal unir e 
conhecer mais os jovens de 
nossa igreja, proporcionando 
um melhor relacionamento 
entre os mesmos, fortalecendo 
ainda mais a caminhada cristã. 
Neste Acampadentro teremos 
uma noite maravilhosa na 
presença do Senhor, com atividades como: louvor, palavra, 
bate-papo, lanches, brincadeiras e outras coisas mais.

Data: 31 de maio de 2014
Horário: 20:00
Trazer: colchão, lençol, travesseiros e material de higiene 
pessoal.
Valor da inscrição: R$ 5,00 (Falar com Manú).

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Informamos que as apresentações de crianças ocorrem sempre 
ao 3º Domingo do mês. A próxima apresentação será no dia 15 
de junho. Procure o Pb. Dilson ou Bráz para mais informações.

"Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, 
e a palavra de Deus está em vós, 

e já vencestes o maligno." 
(I João 2:14)

DANCE PARA DEUS!

O Ministério de Dança convida a você 
que tem mais de 15 anos (homens e 
mulheres) e tem habilidade e chamado 
para dançar para Deus a entrar para o 
ministério. Os ensaios são sempre aos 
sábados, às 15hs, na sala de dança. Os 
interessados devem procurar a irmã Thayse Mary 
(8864-4327/9900-4589).

As crianças com mais de 7 anos também podem ingressar no 
Ministério de Dança. Estes ensaios ocorrem aos sábados, às 
14h com a Tia Leka (8853-8032).

Ministério de Dança

ONDE ESTÁ SUA BÍBLIA?

Esqueceu sua bíblia na igreja? Procure um diácono e solicite de 
volta. Estamos com dezenas de bíblias guardadas dos irmãos 
que esquecem na igreja após os cultos e pedimos que você 
pegue a sua de volta, caso contrário estaremos doando as 
bíblias àqueles que precisam. Cuide deste livro sagrado, pois 
Deus quer falar com você através dele!


